Open Forum: ThaiCERT, a member of ETDA
เปิดบ้านเชิญหน่วยงานที่เป็น Infrastructure สาคัญของประเทศ และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและพูดคุยหัวข้อ
แนวทางการจัดตั้ง Computer Security Incident Response Team (CSIRT) เพื่อเตรียมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์
(CSIRT Building Recommendations for Handling Cyber Threats)
วันพฤหัสที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง Open Forum สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ชั้น 21 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ อาคารบี ถนนพระรามเก้า กรุงเทพฯ
---------------------------------------------------ภั ย คุ ก คามไซเบอร์ ที่ ท วี ค วามรุ น แรง สร้ า งผลกระทบต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงาน ก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หา
ด้ านความมั่ น คงปลอดภั ย Confidentiality-Integrity-Availability (C-I-A) ดั งนั้ น หน่ ว ยงานจ าเป็ น ต้ อ งพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ของตนเองเพื่อให้มีกระบวนการรับ แจ้งเหตุที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน การวิเคราะห์เหตุ และการตอบสนองต่อเหตุนั้น ๆ
อย่างเหมาะสมและทันการ การแจ้งเหตุเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางสาหรับการติดต่อและแจ้งภัยที่ตรวจพบ
ทาให้ข้อมูลดังกล่าวมีการรวมศูนย์ไว้แห่งเดียวสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบกับส่วนอื่น ๆ ภายใต้หน่วยงานเดียวกัน
ได้ส ะดวก ซึ่งข้อ มูล นี้ ส ามารถน ามาใช้ในการประเมิน แนวโน้ ม และวิเคราะห์ รูปแบบที่ ผู้ ไม่ ประสงค์ดี ใช้ รวมถึ งการให้
ค าแนะน าวิ ธี ก ารในการตอบสนอง นอกจากนี้ ก็ มี ก ารวิเคราะห์ เหตุ เชิ ง ลึ ก ได้ แ ก่ ขอบเขต ความเร่ งด่ ว นของปั ญ หา
ระดับความรุนแรง และแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา และในส่วนของการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น
สามารถทาได้หลายรูปแบบ เช่น การกู้คืน การควบคุมการแพร่ขยาย การป้องกัน ซึ่งรวมถึงการแชร์ข้อมูลกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
กับทีมหรือหน่วยงานอื่น ๆ
หน่ ว ยงานที่ เ ป็ น Infrastructure ส าคั ญ ของประเทศ จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ค วามตระหนั ก และมี ค วามพร้ อ ม
ที่จะดาเนินการเพื่อควบคุมและระงับการแพร่ขยายของเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ที่เกิดขึ้น ก่อนที่จะติดต่อขอรับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานภายนอก
การเปิดบ้าน Open Forum ในครั้งนี้ ไทยเซิร์ต สพธอ. ได้เชิญผู้ที่มีความรู้ในวงการสายอาชีพการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย มาแลกเปลี่ ย นความรู้ แนวทางการจั ดตั้ง Computer Security Incident Response Team (CSIRT) ขึ้น ภายใน
หน่วยงานเพื่อเตรียมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์นั้นจะต้องทาอย่างไร มีกระบวนการอะไรบ้างที่จะต้องพิจารณาประกอบ เช่น






นิยามการรับมือภัยคุกคามหมายความว่าอย่างไร
ต้องเตรียมงบประมาณอะไรบ้าง
ขนาดใหญ่แค่ไหน บุคลากรกี่คน ต้องมี Job description อะไรบ้าง
จะเริ่มต้นที่ไหน อย่างไร มี Template ตัวอย่างไหม
จะขอคาแนะนา/ปรึกษา ได้จากใคร

กาหนดการ
13.30 - 14.00 น.
14.00 - 16.00 น.

ลงทะเบียน ทานขนมจิบกาแฟ
ล้ อ มวงคุ ย หั ว ข้ อ “แนวทางการจั ด ตั้ ง Computer Security Incident Response Team
(CSIRT) เพื่ อเตรี ย มรั บ มื อ ภั ยคุ ก คามไซเบอร์ (CSIRT Building Recommendations for
Handling Cyber Threats)
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